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I weekenden 23-24 oktober  mødtes en 
halv snes kunstmalere fra Kunstværkste-
derne Møllestien i Helsinge for at udfordre 
hinanden på billedsprog og farveholdnin-
ger. Seancen var arrangeret af Lis og Hans.

Ideen, som er en videreudvikling af 
en lignende session sidste år, bestod af 
to separate øvelser, som stillede krav til 
deltagerne, ikke alene i forhold til hinan-
den, men også til den enkelte i forhold til 
sig selv.

Om lørdagen trak hver af de ti kunst-
nere et billede og en placering på en 
stor plade. Ti forskellige malerier opstod 
grænsende op til hinanden. Nu skulle 
deltagerne eksportere egne detaljer og 
farveholdninger fra sine egne billeder til 
de andre med skyldigt hensyn. Langsomt 
forvandlede collagen sig til eet stort billede.

MALE-MEDley på Møllestien
af Hans Laurits Jørgensen

Søndag malede hver deltager sit eget 
lærred med inspiration fra en collage med 
landskabselementer. Billederne blev lagt 
i en collage og forbundet med ti streger 
hvorefter deltagerne vendte tilbage og 
omformede deres billeder så de linjer, 
som var på deres maleri, indgik i den 
videre bearbejdning. Herved opstod nye 
sammenhænge og især, nye billeder. Flere 
måtte se deres gode billeder tvangsom-
formet og det kom der bestemt spæn-
dende lærreder ud af.

Spørgsmålet var nu, om de valgte 
metoder kunne inspirere deltagerne til 
større kunstnerisk frihed og måske endda 
direkte være anvendelige i den enkeltes 
arbejdsform. Tiden vil vise det.

Farverne var en gave fra Flügger.
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Café-aften 9 november 2010
af Salomon

Bestyrelse

Lis Glidal, formand 
Kløvermarksvej 7, Annisse N 
3200 Helsinge. Tlf. 48 79 64 24 
lisglidal@hotmail.com

Hans Laurits Jørgensen, 
næstformand 
Østre Allé 60, 3250 Gilleleje 
Tlf. 23 34 25 53 
hans.jorgensen@fasttvnet.dk

Peter Christiansen, kasserer 
Bragesvej 36, 3210 Vejby 
Tlf. 48 70 98 32 
peter211@get2net.dk

Hanne Aagaard Jensen, sekr. 
Gl. Frederiksborgvej 3,  
3200 Helsinge. Tlf. 48 79 43 18 
hanne@aagaardjensen.dk

Dorte Bjørndal 
Stationsvej 23, st., 3210 Vejby 
Tlf. 30 55 29 58 
dsl348635@vip.cybercity.dk 

Birthe Stenalt Schacht  
Granvej 2, 3200 Helsinge 
Tlf. 48 79 73 28  
salomon.birthe@mail.dk

Anna Mathiesen 
Ahornvænget 46, 3250 Gilleleje 
Tlf. 48 39 12 90 
mokken 2009@hotmail.com

Margrethe Hansen, suppleant 
Tlf. 51 70 37 31 
inmarha@hotmail.com

Hanne Stender, suppleant 
Tlf. 27 62 47 24 
hannestender@mail.dk

Kontaktpersoner

Grafik: 
Else Haakonsson 
Tlf. 48 21 80 53 
Mail: grafik-maleri-esh@paradis.dk

Keramik og portrættegning: 
Iben Witt Nielsen. Tlf. 48 71 26 52

Kunst og kage: 
Bent Foerlev. Tlf. 49 71 84 05

Malergruppe - mandag: 
Lis Glidal. Tlf. 48 79 64 24

Malergruppe - torsdag: 
Birthe Strøby Schact.  
Tlf. 48 79 73 28

Mal og spræl 
Hanne Stender. Tlf. 27 62 47 24

Foto og Møllestiens hjemmeside: 
Niels Verner Nielsen 
Tlf. 48 71 28 48 
Mail: nvn@grafisk.dk

Medlemsblad: 
Bestyrelsen

Layout: 
Hanne Aagaard Jensen

Generalforsamling
Der indkaldes til den årlige generalfor-
samling den 24. marts 2010 kl. 19.00 
til ca. kl. 22.00
Generalforsamlingen afholdes i første kvartal 
hvert år med mindst 3 ugers skriftlig varsel. 
Kun medlemmer, der har betalt kontingent, 
er stemmeberettiget på generalforsamlingen. 
Betaling foregår lettest og billigst via Net-
bank til foreningens konto i DanskeBank reg.
nr. 1551 kontonr. 3158101. Hvis man ikke 
har mulighed for at indsætte betalingen på 
foreningens konto, kan man få udleveret et 
girokort til indbetalingen hos Lis Glidal. Kon-
tingentet for 2011 skal være indbetalt senest 
1. marts 2011. 

Månedens kunstner i november var fotograf 
Peder Brødsted.
Vi var en flok på en snes stykker der lyt-
tede til Peders inspirerende beretning om 
tilgangen til Møllestimedlemskabet, og 
baggrunden for livet med fotografiet som 
udtryksmiddel.
Peder er inspirerende at lytte til, ikke blot 
når han fortæller bredt om sin interesse for 
de motiver han udvælger, men også når han 
går mere i detaljer om processen fra motiv 
til kunstværk.
Aftenens forløb levnede ingen tvivl: Peders 
fornemmelse for fotografiets natur er dybfølt.
Peders høje tekniske kvalitetskrav, til det ende-
lige værk, og hans evne til villigt at forklare og 
beskrive baggrunde og forløb for at nå de flotte 

resultater, gav os alle et bredt udvalg af såvel 
analoge som digitale indtryk med hjem.

Tak til Peder for en god udstilling og en god 
aften.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i 
hænde (skriftligt og gerne via e-mail) senest 
7 dage før generalforsamlingen og vil blive 
offentliggjort på foreningens hjemmeside 
www.moellesti.dk. Alle valg og vedtagelser 
på generalforsamlingen skal ske ved simpel 
stemmeflertal. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00, og 
efter generalforsamlingen afholdes der lot-
teri blandt de medlemmer, der HAR BETALT 
kontingent for 2011. Lotteriet byder igen i 
år på spændende præmier. Medlemmerne 
opfordres til at donere præmier.

Af hensyn til traktementet, bedes man 
tilmelde sig til Lis Glidal.

Dagsorden ifølge vedtægterne 
1 Valg af dirigent
2 Formandens beretning for det foregå-
ende år (regnskabsår)
3 Gruppernes beretning
4 Fremlæggelse af regnskab og budget
5 Fastsættelse af kontingent*
6 Indkomne forslag
7 Valg af bestyrelse**
8 Eventuelt

*Ad punkt 5 - bestyrelsen foreslår 
”Kontingentet foreslås til 50,00 kr. pr. fulde 
måned - dog max. 250,00 kr. for et helt år.”

**Ad punkt 7 
Der skal i år vælges 4 bestyrelsesmedlem-
mer og 1 suppleant. 

På valg for en 2-årig periode er:
Formand Lis Glidal - modtager genvalg.
Bestyrelsesmedlem Hanne Aagaard 
Jensen - modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Anna Henriette 
Mathiesen -  modtager ikke genvalg.
Bestyrelsesmedlem Birthe Stenalt 
Schacht - modtager ikke genvalg.
Suppleant Margrethe Hansen - modtager 
ikke genvalg.



Udpluk fra udstillinger i 2010

Malerrummet
 

Ved sidste generalforsamling blev indretning af malerrum-
met taget op og mange gode forslag kom på banen spæn-
dende fra ’rummets renhed og åbenbare kvaliteter’ til ’blandt 
kunstnere kan der ikke skabes regler’. Der var godt nok lagt 
op til en grunding gang håbløshed og næsten uoverstigelige 
vanskelligheder for den ny bestyrelse.

Men,,, bestyrelsen tog udfordringen op og dannede et 
udvalg, som gik kækt til opgaven ved først og fremmest at 
udbede sig ønsker fra de forskellige malerhold, som bruger 
rummet fast. Der kom på kort tid svar fra alle, hvilket i sig selv 
var opmuntrende. Tanken var at opfylde alle krav, hvilket i den 
virkelige verden er en håbløs præmis.  Lad det være sagt, at 
bestyrelsen viger ikke tilbage for håbløse opgaver, ellers sad 
bestyrelsen ikke i bestyrelsen.

Forud for opgavens udførelse foregik en mega-oprydning 
(omtalt andetsteds i bladet) som en slags forudsætning og 
en ny begyndelse. To naboområder blev bragt i orden og 
udgjorde en del af planen: det lille fadebur bag køkkenet 

og malerirummet for enden af udhuset. Det første huser nu 
medlemmers materialer ordnet og i kasser (med navn) samt 
MDF-plader. Det andet huser foruden malerier de stole, som 
ikke bruges i det daglige. Malerne bedes respektere, at kun 
malerier under bearbejdning opbevares på hylden.

Malerrummet har nu følgende faste møblement: de tre 
små runde borde; ti stabelstole (resten opbevares i lagerrum-
met); det sorte bord har fået filtpuder under benene og bedes 
flyttet forsigtigt, om nødvendigt; en armstol til modeller; fem 
borde til at klappe sammen (er der nogen, som ved, hvor 
sådanne findes idet de ikke må være for tunge, dog stabile, 
plade min 80 x 160 cm) idet vi klarer os med de eksisterende 
indtil noget viser sig; staffelier; skab m musikanlæg. 

Der ophænges nye plader på kakkelovnsvæggen. Den og 
radiovæggen holdes fri som arbejdsvægge, mens de to andre 
vinduesvægge er til at hænge billeder op.

Princippet er, at hvert hold rydder pænt op efter sig og 
overlader det til næste hold at indrette efter egne behov. 
Sådan har det været i godt et halvt år og det der ud til at gå. 
Det ville glæde os, om der er medlemmer med fornemmelse 
for lette robuste arbejdsborde. Vi hører gerne fra dem.

hlj.



Det var heldigvis også en fornøjelse, selv om det var en rigtig 
hård tørn, der fandt sted på Møllestien den sidste lørdag i 
maj. En håndfuld bestyrelses medlemmer havde aftalt at 
give en arbejdende hånd til vores kunstværksted. Der var 
forinden sendt advarsler og opfordringer rundt til medlem-
mer om at der trængte til en gennemgribende oprydning 
i vores hus og at man måtte hjemtage hvad der var out of 
date. Vi startede med morgenkaffe kl 10 og sluttede sidst på 
eftermiddagen, ganske udmattede. Der var møg, gammel 
maling, mærkelige ting og sager, papir, dåser og bøtter, 
plader, ruller, tæpper, møbler og alt for meget service. Der 
blev taget stilling til det meste og vi arbejdede i effektive hold 
der hev alt ud på græsset, hvorfra det blev bedømt. Hvis 
dømt uegnet, så ind i vogn og på trailer og så på omlasteren. 
Det blev til FEM godt fyldte ture. Vi sluttede stille og tilfredse 
med lidt mere kaffe.

Der opfordres til at vi bliver mere ”strikse” med at holde 
hus og garage ryddet så stedet kan huse kunstneriske aktivi-
ter og ikke folks rod og efterladenskaber. Lad os tage et lille 
nyk hver især når vi er i huset og venligt opfordre hinanden til 
at overholde ”ordensregelmentet”. 

Kalender / aktiviteter
Januar

Torsdag 27 kl. 19 Café-aften, hvor Dorte Bjørndal vil for-
tælle...

Marts

Weekenden 5-6 Månedens udstiller på Møllestien:  
Tina Willer

Torsdag 24 kl. 19 Generalforsamling på Møllestien.

Torsdag 31 Sidste frist for tilmelding til  
forårsudstillingen til Lis 
Deltagergebyr 50 kr.

April

Fredag 29.  kl.18 Ophængning til forårsudstillingen i  
Kulturhuset.

Lørdag 30.  kl. 13 – 16 Fernisering i Kulturhuset.

       Medlemmernes forårsudstilling i  
Kulturhuset er åben i bibliotekets  
åbningstid.

Maj

Søndag 22. kl. 10 – 11

 

Forårsudstillingen i Kulturhuset slutter. 
Nedtagning af kunstværkerne. Der kom-
mer mere herom på hjemmesiden.

Feb, Apr og Maj er posten som Månedens Kunstner endnu ledig. 
Tilmeld dig hos Anna Mathiesen Mobil: 25 72 62 63,  
mail: mokken 2009@hotmail.com

Faste aktiviteter på Møllestien

Mandag kl. 9 – 15 Malegruppe

Tirsdag kl. 13 – 16.30 Keramik

kl. 13 – 16.30 Kunst og kage

Onsdag kl. 9.45 – 11.30 Portrættegning

Torsdag

kl. 12.30 – 17

kl. 10 – 15

Mal og spræl i stort format

Malegruppe

Kalenderen er kun vejledende, så check med de enkelte 
kontaktpersonerne, hvis du ønsker at deltage.

Kommende udstillinger

Medlemmernes forårsudstilling i Kulturhuset i apr/maj

Medlemmernes efterårsudstilling i Kulturhuset  
29. september – 20. oktober

Rengøring af stue og køkken

Datoer for rengøring af stue og køkken findes på opslagstavlen 
i køkkenet på Møllestien.

Årets oprydning 
af Hanne Stender


